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Blokada Vokietijai del Lietuvos 
Lenkai sudegino 100 

Bažnyčių. 
Paderewskis padavė 

Rezignaciją. 

f Italijoje Bijomasi Gene- 
rolu Sukilimo. 

Traukintų Judėjimas Ang- 
lijoje Sustojo. 

DEL LIETUVOS GRĄSI- 
NAMA VOKIETIJAI t 

BLOKADA. 

Paryžius, ings. 27 d. — 

Augščiausia talkininkų ta- 
ryba nusprendė pasiųsti per 
maršalą Foch vokiečiams 
reikalavimą tuojau ištraukti 
vokišką kariumene iš Lietu- 
vos ir kitų Baltiko provinci- 
jų. Neišpildant šio reikala- 
vimo talkininkai imsis aš- 
trių piremonių nubudimui 
vokiečių už darymą kivirčių 

Pranešime pabriežiama, 
kad tuojau bus sulaikyta 
teikimas Vokietijai reikme- 
nų ir atšaukta finansinė pa- 

yrama, kurią talkininkai ža- 
" dėjo Vokietijai, jei vokiečių 

kariumene nevilkinant ne- 

apleis Baltiko šalių. 
Laikraštis Figaro sako, 

kad pavartojimą šių prie-; 
menių prieš vokiečius, suma 

nę Suvienytų Valstijų eks- 
pertai. 

LENKAI SUDEGINO 100 

BAŽNYČIŲ. 

Washington, D. C., rūgs. 
27 d. — Ukrainų katalikų 
diocezija įteikė Amerikos 
katalikiškos clvasiškijos su- 

sivažiavimui memorandumą 
prašydama užtarimo prieš 
lenkų žiaurumus daromus 

Rytinėje Galicijoje. 
Memorandume pabriežia- 

ma, kad lenkai suareštavo 
vyskupą Šeptycky ir taipgi 
laiko kalėjime Lemberge 
200 ukrainų kunigų, ir apie 
300 kunigų kitų mietsų ka- 

lėjimuose. I 
Miestelyje Borina, kaip1 

tvirtinama memorandume, 

jk lenkai peršovė ukrainų ku- 
^ nigą, belaikant jam pamal- 

das prie altoriaus; gi žmo- 

nes išvarė iš bažnyčios. 
Memorandume toliau pa- 

žymima, kad Galicijoje len- 

kai uždarė apie 500 bažny- 
čių ir apie 100 visiškai su- 

degino. 
7 ^ 

Priežastimi tokio lenkų 
elgimąsi Galicijoje ukrainai 
mato, tik lenkų norą ištau- 

tintį ukrainai, kad praplėtus 
savo valdžią ant ukraimr 
žemės. ! 

PADEREWSKIS REZIG- 
NAVO. 

Chicago, 111., ru£g. 27 d.' 
Kunigas Strytynsky, galva j 
ukrainų tarybos Chicagoje, 
gavo iš Paryžiaus nuo pro- 
fesorio Sazčenko kablegra- 
mą, kad Lenkijos premieras 
Padarewski rezignavo iš sa- 

vo urėdo. Kablegramas 
skamba sekančiai: 

"Paderewskis pareikala- 
vo taikos konferencijos, 
idant ištrauktų savo nuos- 

prendį dėl plebiscito Ryti- 
nėje Galicijoje. Taikos kon- 
ferencija neišpildė jo reika- 
lavimo, tada Padarewskis 
įteikė savo rezignaciją." 

ITALIJOJE BIJOMASI 
GENEROLŲ SUKILIMO. 

Rymas, nigs. 27 d. — 

Kalbama, kad Italijoje yra 
keletas generolų, kurie yra 
pasirengę sukilti prieš da- 
bartinę valdžią ir, ją nuver- 

tus, įvesti šalyje kariškių 
diktatūrą. Mat dabartinė 
valdžia kaltinama silpnume, 
kuri privedusi šalį prie kri- 
zio. 

Taipgi kalbama, kad ne- 

kurie šitų generolų buvę 
suokalbyje su kapitonu An- 
nunzio pirm užėmimo Fiu- 
me ir buk tik todėl Annun- 
zio drįso eiti net prieš val- 
džios reikalavimus, kad tu- 

rėjęs užtektiną paspirtį iš 

žymių generolų. 
Sakoma, ypač Italijos lai 

vynas yra nepatenkintas da- 
bartine Italijos valdžia. Ir 
tas apsunkina valdžios kovą 
su Annunzio. 

I Antim dideliu valdžos 

j smūgiu yra streikai; šiuo lai 
ku Italijoje, kaip apskait- 
iiuojama, streikuoja apie 
milijonas darbininkų. Taip 

i dalykams stovint valdžia 
negalinti sukoncentruoti sa- 

vo veikimo link geresnio su- 

tvarkymo savo išdirbto plia- 

Nauji Parankumai Maudynese, 

no valstybiniame veikime. 
Atsižvialgiant i situaciją, 

užrubežinių reikalų ministe- 
ris Tittoni rekomendavo, 
id^nt dabartinė ministerija 
rezignuotų, tuomi užkirstų 
kelią nepasiganėdimams vai 
džia, bet premieras Nitti yra 
nuomonės, kad nereikia ro- 

dyti baimės, kas suteiktų 
drąsos partizantams ir išei- 
tų šaliai nenaudon. 

Annunzio atsišaukia \ 
Francuzus. 

Paryžius, rugs. 27 d. — 

Užėmėjas Fiume kapitonas 
Annunzio išleido atsišauki- 
mą į francuzus. Jis nurodo, 
kad italai yra daug nuveikę 
šioje karėje, bet jie jaučiasi 
nuskriaustais, nes itališki 
miestai Istrijoje ir Dalma- 
cijoje atitraukiami nuo Ita- 
lijos neteisingai. 

TRAUKINIAI ANGLIJOJE 
SUTOJO. 

Londonas, rugs. 27 d. —( 
Šiądien, delei gežkelio strei- 
ko visoj Anglijoj nėra trau- 
kinių judėjimo. Tūkstančiai 
žmonių keliauja darban 
pešti; kiti gi paėmė naudo- 
jimui dviračius ir net ra- 

čiukus (roller skate). 
Šiądien komunikacijos mi 

nisterija pranešė apie 3 va- 

landą, kad visi gelžkeliai, 
išskiriant gelžkelius Airijoj, 
sustojo. Bet jokių riaušių 
kaip pranešama nebuvo. 

Sakoma Londone ir ne- 

kuriose kitose vietose susto- 

jo elevatoriai ir požeminiai 
traukiniai. 

Delei tokio clalykų stovio 
tapo išleista pranešimas, 
kad visoj Anglijoj įvedama 
karės laikų tvarką, ypač kas 
linK naudojimo maisto ir 
kuro. 

Visur viekia trokai kaip 
kariški taip ir privatiški, 
bet to toli gražu neužtenka 
net aprupinimm ekstra rei- 
kalų. Gi gelžkelių stotįs 
nors atidarytos, bet niekas 
nedirba. 

| Gi laikraščiai yra išvežio- 
jami trokais ir automobi- 

liais, kuriais laikraščiai apsi 
rūpino tris denas atgal. 

Anglijos premieras mato 
šiame streike pradžią anar- 

chizmo. Girdi valdžiai at- 
rodo, kad už šito streiko slė- 
pėsi buris žmonių, kurio tik 
siu yra ne tiek darbininkų 
reikalai, kiek atsiekimas tū- 
lų asmeniškų pageidavimų. 

Toliau premieras pabrie- 
žė, kad valdžia nepriėjus 
prie jokio sutarimo su unijo- 
mis yra pasiryžusi palaikyti 
traukinių judėjimą su gink- 
luota spėka. 

STREIKAS BETHLEHEM 
DARBININKŲ. 

Pifctsburgh, Pa, nigs. 27 
d. — Plieno ir geležies dar- 
bininkų organizatyvė komi- 
sija šiądien įsakė Bethlehem 
kompanijos darbininkams iš 
eiti ant streiko nuo 6 valan- 
dos ryte, 29 dieną rugsėjo. 

Šis streikas iškila dėlei 
kompanijos prezidento Gra- 
ce atsisakymo susitikti su 

darbininkų atstovais idant 
apkalbėjus darbininkų teisę 
organizuotis į unijas. 

Streikas ( kaip praneša ko 
misijos sekretorius Foster, 
palies apie 50^00 darbinin- 
kų. 

SAKO LENINAS KALĖ- 
JIME. 

Londonas, rugs. 27 d. — 

Šiądien gauta žinia iš Stock- 
holmo, kad Rusijos bolševi- 
kų vadas Lenin yra įmes- 
tas kalėjiman ir buk jo vie- 
tą užėmęs Džerzinski, dide- 
lis fanatikas. 

BALIONAS ĮKRITO 
ežeran. 

St. Luois, Mo., rūgs. 27 d. 

Šiądien vakare gauta prane- 
šimas, kad kariškas balionas 
nukrito Michigan ežeran 

apie 20 myiiii nuo krašto 
ties Marinette, Wis. Teleg- 
^ame toliau pabriežiama, 
kad žmonės ir reikmenis iš- 

gelbėta. 

SPARTAKAMS NEPASI 
SKĖ UŽIMTI DUS- 

SELDOR/. 

Coblenz, rugs. 27 d. — 

Pranešama, kad spartakai 
buvo suplianavę užvaldyti 
miestą Busseldorf. Sparta- 
kai buvo suplianavę perei- 
tos nedėlios naktj užpullti 
ant vietos naktinės sargy- 
bos, apvaldyti ją ir išleisti 
kalinius. Paskui su jais už- 
imti sandėlius ir strategištas 
vietas, bet tas jiems nepa- 
vyko, nes jų plianas tapo 
sužinotas viena diena ankš- 
čiau. 

AMERIKONIŠKAS KAM- 
BARYS FRANCUZIJOS | 

MUZEJUJE. 

Varsailles, rugs. 26 d. — 

Šiądien tapo atidarytas Ver- 
sailles mužejuje amerikoniš- 
kas kambarys. Iškilmėse da- 
lyvavo Suvienytų Valstijų 
ambasadorius, taikos delega 
cijos nariai ir daug žymių 
amerikonų ir francuzų. Šia- 
me kambaryje bus surinkta 
įvairus dailės darbai, kurie 
riša Francuzijos istorija su 

Suvienytų Valstijų neprigul- 

MIRĖ DAININKĖ PATTI. 

Londonas, rugs. 28 d. — 

Mirė Adelina Patti, 76 metų. 
Ji gime 1843 m. Madride 
Ispanijoje. Savo laiku buvo 
garsi daininkė; apskaičiuo- 
jama, kad ji dainuodama už 
dirbo apie penkis milijonus 
dolialrių; gi mirdama pali- 
ko turtą trijų milijonų ver- 
tės. 

AGITUOJA UŽ PROFESO- 
RIŲ STREIKĄ. 

Bryn Mawr, Pa., rugs. 28 
d. — P-lė Helen Taft, vei- 
kianti prezidentė Bryn 
Mawr kolegijoje, šiądien už- 
reiškė kad ji pageidauja, 
idant profesoriai susiorgani- 
zuotų j uniją ir paskui su- 

streikuotų dėl pakėlimo al- 
gų. L. 

AMERIKONAI IŠVIJO 
ITALUS IŠ MIESTO. 
\ 

Washington, D. C., rugs. 
27 d. — Laivyno sekretorius 
Daniels praneša, kad Suvie- 
nytų Valstijų jūreiviai išsė- 
do mieste Trau ir išvarė iš: 
ten italus, kurie traukėsi 
prieš amerikonus be jokio 
pasipriešinimo. 

Iš Paryžiaus pranešama, j 
kad amerikonai, pasitrau-, 
kus italams miestą vėl pa- 
vedė Jugo-Slavams, gi patįs 
apleido miestą. 

OSTRAKIZMAS STREIK- 
LAUŽIAMS. 

Paryžius, rugs. 28 d .— 

Išėjus aktoriams ant strei- 
ko pradedama rastis ir strei- 
klaužių. Vakar streikuojan- 
čių susirinkime svarstyta ši 
situacija. Pagaiiaus prieita 
prie nutarimo, kad streik- 
laužiai bus išvaromi iš akto- 
rių tarpo su pagelba ostra- 
kizmo (grekiškas būdas su 

parašu ant kausialių išvary- 
ti iš šalies pilieti). 

TRIS APIPLĖŠĖ 35 / 

VYRUS. 

St. Louis, Mo., rugs. 27 d. —' 

35 vyrai restoranų patarnau 
tojų kliubo tapo apiplėšti 
trijų drąsių plėšikų. Visi 
vyrai tapo sustatyti eilėn 
prie sienos ir priversti buvo 
persiskirti su savo turtu;, 
redžisteris taippat nebuvo, 
pamirštas. Plėšikai nutvėrę 
keletą šimtų doliarių laimin- 
gai išsinešė. i 

NACIONALIZUOJAMA 
KANUOLIŲ DIRBTUVĖ. 

Vienna, rugs. 26 d. (Su- 
vėlinta). — Pranešama, kad 
garsi Skoda dirbtuve, kur 
buvo dirbami hauvitzeriai 
padaryta tautos nuosavybe. 
Jos tvarkymui, kaip prane- 
šama, išrinkta taryba iš 6 
cechų ir trijų francuzų (pir- 
miau buvo pranešama, kad 
šią dirbtuvę perka ameriko-, 
nai). 

APSKUNDĖ PAČIĄ 
UŽ SKOLĄ. 

Par»3, Ky., Tūlas Webb 
neseniai persiskirė su savo 

pačia; dabar prisiminė, kad 
jo buvusi pati jam skolinga 
$1,258, kurių jis ir reikalau- 
ja su pagelba teismo jam 
grąžinti. 

PASKUTINIAI ANGLAI 
APLEIDŽIA ARCHAN- 

GELSKĄ. 

Londonas, ings. 28 d. — 

Šiądien čia tapo paskelbta, 
kad Archangelską jau aplei-j 
dę visi anglai išskiriant 200,' 
kurie, tikimasi, šiądien irgi 
susės į laivus. 

S. V. TURĖS 18,000 - 

AF1CIERIŲ. || 

Washington, D. C., rugS.; 
27 d. — Šiądien tapo pra- 
nešta, kad Suvienytų Valsti- 
jų armijoje ateityje pliano- 
jama užlaikyti 18,000 afi- 
cierių. Sulyg rangų skirsto- 
ma sekanaiai; | 

Generolų, 101; pusinin- 
kų, 693 ;• papulkininky 797; 
majorų, 2,717; kapitonų, 5, 
408; pirmųjų lietenantų, 
5,179 ir antrųjų deitenantų, 

VĖL SVARSTYS ALAND 
SALŲ KLAUSIMĄ. 

Paryžius, rugs. 28 d. —< 

Augščiausia talkininkų ta- 
ryba, kaip kalbama, atnau- 
jins gvildenimą Aland sa- 

lų likimo. Šis naujas nuo- 

sprendis yra priešingas pir- 
mesniam, kuriame nutarta 
Aland salų klausimo išriši- 
mą palikti iki nebus rišamas 
klausimas visos Rusijos. 

ITALAI PASMERKIA. 1 

WILSONĄ. | 

Rymas, rugs. 28 Hieną —« 

Nors prezidentas Wilsonas 
ir negrąsino italijai paskuti- 
niame savo atsakyme, bet 
Italijos laiškraščiai labai už- 
sipuldineja ant Wilsono. 

Visa eilė laikraščių tie- 
siog užreiškia, kad prezi- 
dentas Wilsonas neduodąs 
Italijai Fiume ir tuomi jį 
skaito nedraugu taftos. 

STOKA ANGLIŲ SULAI* 
KĖ JUDĖJIMĄ. 
AUSTRIJOJE. «iį 

i. 

Vienna, rugs. 28 d. —« 

Mieste traukinių ir gatveka- 
rių judėjimas yra visiškai 
sulaikytas; tas pats yra ir 
su provincijomis. Dešimts 
traukinių su maistu iš Tries- 
to tapo sulaikyti 130 mylių 
nuo Viennos. Mat Jugo-Sla- 
vija pareikalavo, kad Aust- 
rija nusigabentų traukinius 
su savomis anglimis. 

UŽ BEREIKALINGĄ 
AREŠTĄ $10,000. \ 

Morris, 111., rugs. 27 d.—* 
Thomas Fletcher, turtingas 
žemvaldis rastas kaltu, kad 
bereikalo areštavo savo dar- 
bininką ir kitą vyrą, kaltin- 
damas neva vogime avižų 
Fletcher už bereikalingą 
areštą turės užsimokėti $i0, AA A 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkčje. 
Šiądien oras nepastovus; maža atmaina temperatūro- 

je; vidutiniai įvairus veja!. 
Saulėtekis, 6:45; lį 
Saulėleidis, 6:37. JS1 
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: NEPROTINGI PR1VERSTINUMAI. 
» i 

Patiko Amerikos vadams auklėti pri- 
verstinomis priemonėmis savo visuomenę. 

Neseniai Suv. Valstijose lapo įvesta 
prverstina blaivybe. Šiomis dienomis So. 
Dakotoje tapo pravestas įstatymas sulyg 
kurio abiejų lyčių jaunuomenė nuo 16 iki 
21 metų, nemokanti poliškai skaityti, ar- 

šyti ir kalbėti, privalo lankyt tam tikras 
mokyklas. Už šio įstato nepildymą kalti- 
ninkai bus gan aštriai baudžiami. New 
iYorko ir kitose valstijose irgi įvedamas pri- 
yerstinas jaunuomenės mokinimas. O vals- 
tijoj Utah visi suaugę bemoksliai iki 4£ 
metų amžiaus bus priversti šią žiemą lan- 
kyti mokyklas, kad nors truputį pramokti 
skaityti ir rašyti. 

Pastaraisiais laikais tapo gi vis daž- 
niau ir dažniau girdžiasia amerikietiškoje 
visuomenėje balsai, kad, esą būtinai reikia 
priversti visus ateivius išmokti anglų kal- 
bos ir ja vartoti- Užsivarinėjimai ant sve- 

timų kalbų irgi nuolat didinasi Suv. Val- 
stijose. Svetimtautiška spauda Amerikoje 
taipogi pradėdama persekioti. Nė vienas 
čionykštis patriotas jau ne sykį buvo iš- 
reiškęs už panaikinimu visų laikraščių sve- 

timose kalbose. Apie šias priverstinas vi- 
suomenines priemones męs ir norėtume iš- 
reikšti keletą savų minčių. 

Suv. Valstijose dabar norima netik 
vaikus, bet ir suaugusius bemokslius varu 

pasodinti ant mokyklos suolų. Kad šio su- 

manymo tikslas yra geras, tai nieks apie 
tai neabejoja. Mokslas yra begalo prakil- 
nus ir naudingas dalykas ir juo daugiau 
bus mokytinių žmonių pasaulyje, juo 

smagiau ir lengviau mums gyvensis. Rei- 
kia visiems kuodaugiausia mokinties, rei- 
kia visiems kuodaugiausia mokinties, rei- 
kia būtinai pasistengti apsišviest ir tiems, 
kurie neturėjo tos brangios progos jaunys- 
tės metuose. Bet ir geriausių tikslų nega- 
lima visuomet pateisinti priverstinomis 
priemonėmis. Daugelis rimtų pedagogų— 
mokslavyrių abejoja apie priverstino vaikų 
mokinimo naudą, o prieš suaugusių vary- 
mą su rykštėmis prie knygos, tai dar dau- 
giau yra argumentų. Nedaug yra tokių 
žmonių pasaulyj, kurie nenori apsišviesti. 
Ir tokiems neišmanėliams rykščių metodą 
mažai tepagelbės. Kuomet vienose valsti- 
jose įveda priverstiną blaivybę, tai gir 
tuokliai bėga ten, kur nieks negina svaiga- 
lų. Tą patį darys ir tie žmonės, kurie ne- 
norės priverstinai mokinties. O tuos dar- 
bininkus, kurie trokšta apšvietos, nereikia 
varu prie jos stumti, bet reikia pasistengti, 
kad jie turėtų progą pasimokinti. Pagerin- 
kite darbo žmonių būvį, nevarginkite dar- 
bininko ant tiek, kad jis iš darbo sugrįžęs 
apie nieką daugiau negali galvoti, kaip tik 
apie poilsį—tai nereiks jo tuomet su laz- 
domis varyti mokyklon, jis pats puls prie 
apšvietos. 

Tai apie priverstiną mokinimą abelnai. 
Dabar lai bus leista parašyti keletą žodžių 
apie priverstiną anglų kalbos brukimą 
ateiviams. Kad ateiviams reikalinga yra 
žinoti anglų kalba, tai apie tai negali buti 
dviejų nuomonių. Bet neteisinga ir neame- 
rikietiška yra versti ateivius vartoti anglų 
kalba, užsivarinėjant ant ją gimtinių kalbų. 
Angliškos kalbos vaitojimas toli gražu dar 
nereiškia' lojališkumo Amerikai. Pavergtų- 
jų tautų istorija užtektinai parodė, kad gim- 

tinių kalbų persekiojimas tik sutvirtina 
žmonėse meilę prie savo kaLbos garsų. 
Apart to, negalima varu brukti anglų kal- 
bos ateiviams ir dėleie tos prastutės priežas 
ties, kad daugelis iš jų atvažiavo į šią šalį 
jau dikčiai pagyvenę ir jie tiesiog negali 
išmokti naują kalbą. Jei bus uždrausta jų 
gimtoji kalba, svetimose kalbose leidžiami 
laikraščiai, tai kas juos galės šviesti, kas 
jiems, pagaliaus, Amerikos siekius aiškins. 

Amerikos angliškai kalbanti visuome- 
nė daug daugiau atsieks naudos gerbdama 
ateivių kalbas, bet neužsivarinedama ant 
jų. Mes griežtai stovime prieš tokius ne- 

protingus priverstinumus. Nekentėme auto- 
kratizmo būdami Europoje, nepatinka 
mums bandymai įvesti jį ir į šią šalį. Tas 
visiškai nesutinka su Washingtono ir Lin- 
kolno Amerikos idealais. 

j Sv&tčm&je Spaudoj® į! 
Api© Lietuvius j 

AMERIKA GERAS PAVYZDIS .. 

LIETUVOS RESPUBLIKAI. ' 

Kuomet Kosciuška, tas narsus Lietu- 
vos karžygis atvyko čia pagelbėti Suvie- 
nytoms Valstijoms iškovotį laisvę, jis jau- 
ties, kad tuom sykiu ir savo motinai-Lie- 
tuvti gelbsti sutraukti vergijos retežius. Ir 
jo jausmas pradeda pldyties. 

Iš 1,000,000 čia gyvenančių lietuvių 
tūlas jų skaičius sugrįžo į Lietuvą. Vieni 
iš jy užsidėjo ten biznį, kiti išvažiavo tik 
taip sau aplankyti gimtinį lizdą. Tie sugrį- 
žusieji iš .S. V. labai plačiai paskleidė 
tavp Baltijos respublikos (Lietuvos) gy- 
ventojų apie Amerikos politišką ir ypatišką 
laisvę. Ir dabar Lietuva atsišaukia į tą lais- 
vės nešėją Ameriką ir prašo jos užtarti, 
bei pagelbėti iškovoti Lietuvai liuosybę. 
Ten tūlos draugijos tapo sutvertos, kad ge- 
riau susipažinti su didele respublika, kuri 
randasi už vandenyno. Bet gyvenant po 
Rusijos autokratija tos draugijos negalėjo 
darbuotis atvyrai dėl savo šalies gerovės. 

Slaptai tuomet buvo susiorganizavus 
draugija iš 30,000 narių, kurie buvo prisi- 
rengę, jei tiktai pasigirs laisvės varpas, 
kad kiekvienas žinotų savo vietą. Jauni 
vaikinai susiorganizuodavo gymnazijose, 
atletiškose draugijose ir chorose. 

L 

Amerikos valdžios forma buvo labai 
atydžiai išguldama. Ir kiekviena dieną ne- 
prigulmybės dvasia didėjo lietuviuose. 

Kuomet Lietuva išdrįso viešai sušauKti 
tautišką susirinkimą 1905., Vilniuje, jie 
apreiškė pasauliui, kad Lietuva tai savis- 
tovė tauta ir neturi jokios bendrybės su 
maskoliais, bei lenkais. Tuomet jie palygi- 
no ta aktą su Bostono arbatos kalusimu 
(Tai klausimas kuomet Amerika buvo dar 
po Anglijos valdžia ir kovojo už savo lais- 
vę. Bostono uoste sulaikė pilnutį laivą 
Anglijos arbatos ir iš los priežasties net 
po šiai dienai žinoma kaipo Boston tea 
party). 

Daugeliouse dalykuose nauja Baltijos 
respublika paseka Suv. Valstijas. Yra pra- 
nešama, kad jų bankų sistema yra arti pri- 
taikyta prie Amerikos. 

Lietuva iš visų atžvilgių bus tikra 
respublika. Įvairus didunų titulai, vergiška 
pagarbą ir jiems panašus apsireiškimai jau 
tapo prašalinti. 

Lietuvos respublika nūnai laukia savo1 

Washingtono ir Lincolno. 
Iš ("Raieigh (N. C. News-Qbserver"). 

Kazio Baikščio. 

PIRMYN! 

Pirmyn, brolau, pirmyn idėjos link! 
Jei bus suriku keliaut — nenusimink! 
Ir nedrebėk, nors vėjas kauks aplink. .. 

Kaip milžinas prieš audrą drąsiai stok— 
Vilties Marguose savo nenustok, 
Teisybe, meile, kaip žaibais liepsnok. 
Tu Lietuvos dirvonus ark, akėk; 
Usnis ir kiečius, o dorą sėk- 
Ramus vis buk, jei kas ar girs ar peiks— 
Tuomet mirtis piktoji neįveiks, 
Nors kūnas mirs, bet siela vis budės, 
Kol vardas Lietuvių tautos skambės. 
Kiekvienas brolis vis tave minės; 
Sakys: "Gyveno jis ir švietė mus 
Telaina ji žemė ir dangus!" 
Ir kapą mirtomis tau puoš, 
Paukšteliai tau čiulbės, o girios oš. 
Kol jaunas dar, brolau, pirmyn, pirmyn! 
Kol jėgos dar tarnauja,—ženk drąsyn- 

(Iš "Kariškių žodžio"). 

! t 

į Apžvalga, j 
Naujas lietuvių laikraštis | 

lenkų kalboje. 

Musų viengenčiai anapus 
vandenyno gerai supranta 
kokiame pavojingame mo- 

mente mes gyvename ir už- 
miršę visus aštresnius gin- 
čus visi drauge darbuojasi, 
idant bendromis jėgomis ap 
ginti savo brangią žemę nuo 

visų priešų. Labai svarbu 
yra dabartiniame laike 
mums prieiti prie tų mūsiš- 
kių lietuvių, kurie dėlei tam 
tikrų istoriškų aplinkybių 
išsižadėjo savo kalbos ir ne 

gali bei nenori ją vartoti. 
Tokiems sulenkėjusiems lie 
tuviams musų veikėjai su- 

manė išleidinėti laikraščius 
lenkiškoje kalboje. Lenkų 
užimtame Vilniuje lietuviai 
leidžia savoje dvasioje člu 
laikraščius: "Nasza Ziemia" 
ir "Glos Litv/y." 

Dabar gavome dar vie- 
ną lietuvių laikraštį lenkų 
kalboje~"Przyjaciel Ludu" 
(Žmonių Draugas). Tai yra 
savaitinis, Kaune leidžia- 
mas, "Lietuvos Ūkininko" 
formato laikraštėlis. Jis 
spauzdinamas Lietuvos Vai 
stybinėje spaustuvėje. 

Skaisčiausio pasisekimo 
naujam musų sulenkėjusių 
brolių žadintojų! 

Dr. Šliupas esąs paskirtas 
Lietuvos ambasadoriumi 

Latvijon. 

"Keleivis" praneša, kad 
buk Lietuvos valdžia paski 
rusi žinomą musų veikėją 
D-rą Joną Šliupą ambasado 
riumi į Latviją. Tą žinią 
"Keleivis'' radęs Škotijos lie 
tuvių laikraštyj "Išeivių 
Drauge." 

Mums M>ai linksma yra 
girdėti apie ši D-ro Šliupo 
paskinmą atstovauti Lietuvą 
pas musų artymiausis bro- 
lius. Gerbiamas daktaras bu I 
vo viens iš pirmutiniųjų Lie | 
tuvos su Latvija susijungi- 
mo apaštalų. 

Ecnų Pardavinėjimas Pui- 
kiai sekasi Lietuvoje. 

Mūsiškiai Europos laikraš 
ei ai labai džiaugiasi, kad pir 
moji Lietuvos valstybės vi- 
daus paskola sekasi kuopui- 
kiausiai. Laike kelių dienų 
Kaune parduota musų bonų 
už kelis šimtus tūkstančių 
auksinų. Dažnai esą atsi- 
tinka, kad neturtingi žmo- 
nės už savo visus paskuti- 
nius grašius perkasi vidaus 
paskolos bonų. Apart lie- 
tuvių ir kiti Lietuvos pilie 
čiai (žydai, rusai ir tt.) re- 

mia mūsiškę paskolą. 

Mirė M. Dovoina Silvestra- 
vičius. 

Su dideliu skausmu per- 
skaitėme "Tėvynėje" žinią, 
kad Vilniuje šią vasarą mi- 
ręs garsus lietuvių veikėjas 
ir rašytojas-publicistas M. 
Dovoina Silvestravičius. Šis 
vyras labai daug pasidarba- 
vo savo numylėtam kraštui, 
ilgą laiką jis buvo leidėju 
ir redaktorių lietuvių dvasio 
je, bet lenkų kalboje leidžia 
mų laikraščių "Litwa" ir 
"Lud." Aeiu jo triusui ne 

vienas sulenkėjęs lietuvis su 

grįžo prie lietuvystės. 
Vai Kad mes turėtumėm 

daugiau tokių ištvermingų, 
skaistų veikėjų. 

gzekoly»io Komiteto Pranešimas, j 
■ 

Šiomis dienomis Egzeku- 
:yvis Komitetas gavo sekan 
čio turinio dokumentus ir 
pranešimus: 

Lietuva 
Washington. 

Žemiau paduodame dek- 
laraciją, kuri tapo įteikta 
Taikos Konferencijos prczi 
dentui: "Męs žemiaus pasi- 
rašę Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikų, nepri- 
gulmingų valstijų atstovai 
padilgyti tulų žinių susirin 
kome i vieną vietą rugsėjo 
6 d. Paryžiuje ir po pasi- 
tarimu nusprendėme, kad 
neatbūtinai privalome įteik 
ti sekančią Taikos Konferen 
cijai deklaraciją. 

Męs nusidžiaugėme suži- 
noję, kad Viršiausiaji Tary 
ba nutarė Rugpjūčio mėne- 
syje pakelti Pabaltijos tau 
telių klausimą ir pareika- 
lauti Baltijos Komisijos, 
kad pristatytų reportą ant 
to klausimo. Vienok męs 
nežinome kokis raportas tos 
komisijos yra parengtas ir 
ką nuspręs Vyriausioji Ta- 
ryba. Bet visgi musų gyven 
tojai neabejoja, kad augšti 
principai, už kuriuos alijan 
tų tautos, kaip ir jie patįs, 
kariavo, nebus suminti ir 
dėl musų šalių, kaip ir del 
kitų, bus suteikta apsispren 
iiimo leise. įaipgi jieti- 
ki, kad ištikimų šalių, kaip 
jų, reikalai bus teisingai nu 

statyti ir pripažins jų ne- 

prigulmybę Taikos Konfe- 
rencija. 

Baltikos Valstijos dabar 
yra gan stipriai ir pavyzdin 
gai susiorganizavę, kas už- 
tikrina jų tvarkiam egzista- 
vimui. 

♦ 

Kiek pasibaisėtinų daly- 
kų atnešė toms tautelėms 
karė, tai jau negalima ir ap 
sakyti. Taipgi pastaruoju 
laiku prisieina joms daug 
sunkių vargų panešti beka 
riaujant su bolševikais. 
Abelnai sakant, tos naujos 
valstijos dabar pageidauja, 
kad sudaryti komercijos, f i 

nansų ir politikos sutartis 
su kitomis šalimis. Gi da- 
bar iki internacionaliai nė 
ra nustatyta jų situacija, 
tas negalima. 

[Tuom pačiu laiku žmo- 
nės, kuriuos męs atstovau- 
jame, visi maži ir dideli,! 
maldauja, kad Tautų Lyga 
užsistotu už mažu tautu tie- c i* 

sas. 4) 
Po visu tuom męs prašo- 

me Vyriausios Tarybos, kad 
statytų visų šalių valdžioms 
musų reikalavimus ir, kad 
priimtų j Tautų Lygą augš- 
čiaus paminėtas valstijas." 

Pasirašo Ant. Piip, vyriau 
šioji Estonijos delegacija; J. 
Beskis, dabartinė Latvijos 
delegacija; Naruševičius, 
laikynė Lietuvos delegacija. 

•Pasiųskite nuorašą dėl se 

natoriaus Lodge, latvių ir es 

:onų atstovams. 
Pirmas produktų laivas 

atplaukė Libavan dešimtą. 
Žilius. 

Lietuva 
Washington. 
Marshall Foch atsakyda- 

mas į Rugsėjo trečios die- 
nos lietuvių delegacijos at- 
sišaukimą; kuriame prašyta, 
kad alijantai atkreiptų do- 
ma J lenkų kariumenę Lie-; 
tuvoie ir jų ilgimosj, šitaip j 
rašo: "Atsakydamas i jusų 
laišką rašytą Rugsėjo trečią, 
skaitau sau užgarbę praneš- 
ti jums, kad atrodo negali- 
mu perkeisti Vyriausiojos 
Alijantii Tarybos Liepos 26 

d. nusprendimo ir demarka 
cijos linijos tarp lenkų ir 
lietuvių rubežių. 

Aiškiai tapo ištirta, kad 
tokis nusprendimas yra la- 
bai teisingas. Kaip Lietu- 
va, taip ir Lenkija iš jo nie- 
ko svetimo nepasipelnija. 
Ir užtai nei vienas iš jusų 
neprivalo manyti, kad su ka 
riumene užimdami teretori- 
jas, ką pasipelnytumėt. 

Iki kas aš busiu priver- 
stas militariškai kariumenei 
paliepti klausyti Taikos 
Konferencijos nusprendimą. 
Aš jau daviau misijai, kuri 
randasi Lenkijoje, instruk- 
cijas, kad palieptu Lenkijos 
valdžiai, kad ištrauktu sa- 

vo kariumenę iš tų vietų, 
kur yra peržengę demarka- 
cijos linijas. Taipgi paste- 
bėjau, kad pasitartų fran- 
cuzų komisija, kuri randasi 
Lietuvoje ir, kad pridabotų 
abidvi pusias nuo nesusipra 
timų. *j 

Ačiu jiems už toki nusta 
tyma. 

Drįstu tikėti, kad greitu 
laiku sugrįš ramumas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos rabe- 
žių." Jonas Žilius. 

Laiškas nuo Sibiro 
Lietuvių. 

Šiandien Sibire Lietuvių yra 
keletas tūkstančių. Iš jų dides- 
nė pusė tremtinių, kitų dalys 
nuo seniau apsigyvenusių. Pas 
kutiniam laike einant kavai Si 
biro valdžios su Rusijos di- 
džiumiečiais daug priseina nu- 

kentėti ir mūsų broliams Lie- 
tuviams. Prasidėjo baisi reak- 

cija, pi iverstinos mobilizacijos 
kurios daug lietuvių nugabeno 
pas Uralą guldyti savo galvas 
nežinia už keno gerove ir tik- O c 

slą, ir tuom žudyti ir taip jau 
silpnas lietuvių pajiegas. 
.Išėjimui iš to padėjimo, bu- 

vo manoma tverti savo lietuvių 
batalionus. Bet neturint savo 

lėšų iš to mažai nauciOs crali- 
l 
Įima buvo laukti, nes gaunant 
užlaikymą, iš rusų, jie mus 

privers taip pat kariauti ant 

fronto.l š tos priežasties Ant- 
rasis Sibiro Lietuvių susiva- 
žiavmas Irktuske 8-12 d. sau- 

sio š. 111. nusprendė: nesteigti 
lietuvių kariuomenės Sibire, 
nes dar apart to. susivažiavi- 
me buvo tvirta nuomonė ir vil- 
ties, kad Taikos Konferenciją 
greitu laiku pripažįs Lietuvos 
valstybės neprigulmybę. 
Praėjo šiądien pusmečio lai- 

kas,-mūsų viltis dar neišsipildė 
t. y. dar nepripažinta Lietu\\\. 
kaipo nepriklausoma Valstybė 
Apart to mes tikėjomės, kad 
su 111 u s 11 brolių Amerikiečių 
lietuvių pagelba gal bus jn.u 
galima pargrįžti šią vasarą jū- 
rėmis j tėvyne—taipgi neišsi- 
pildo—ir męs turime tenkintis 
palikę" likimo valiai. 

Iš priežasties rusų mobiliza- 
cijos, daugybė lietuvių prisira- 
šė prie lenkų ir Įstojo i jų le- 
lijomis. Nors tai nekuriems| 

Iii .'tuviams patrijotams ir buvo 
labai skaudu, bčt nuveikti ne- 

buvo ko. Vienok ant šio klau- 
simo galutinai rankos neim- 

lu jome. Atsirado keletas veikė 
jų iš pačių lietuvių karininkų 
kurie ėmė mąstyti, kaip atsi- 
skyrus lietuviams nuo lenkų 
ir sudarius savo batalijom. Tr 
Novo — Nikolajevskio vietine 
Lietuvių Tautos Taryba nu- 

sprendė tąjį dalyka ivykdinti 1 
kas jai ir pavyko. 15d. Liepos} 

1919 metų buvo atidengimas 

pašventimas pirmojo Lietuvių Karininku batalijono, vardo * 

V ytauto, Sibire miesto Novo- 
Nikolajcvske. 

Jama dabar jau yra apie 500n 
karininkų. Didžioji dauguma 
tai išėjusieji iš lenku legijoiiŲ, 
mažesnioji iš : usų kariuome- 
nės. Ir kas dien vis po kelio- 
lika padaugina bilijoną, per- 
einantieji iš rusų kariuomenės. 
Rubus ir ginklus gavo jau visi 
per lenkų štabą iš franeuzų in- 
tendantūros. Tas lietuvių ba- 
talijona kaip suprantama nėra 
galutinai nuo lenkų atsiskirtu, 
nes pastojant i jį, reikia kreip- 
tis taippat, per lenkų karinius į 
įgaliotinius, bei kamendantus. 
Bet iš pirmutinių lietuvių ka- 
rininkų siekių—tirės buti—pil 
nas nuo lenkų kariuomenės at- 
siskirimas. Vienog jau ir da- 
bar lietuviai turėdami savo ran 

kose ginklą sykiu turės be abe- 
jonės ir šiokį toki balsą. 

Tai tiek apie lietuvių kariuo- 
mene. 

c 

Antras degantis dienos klau- 
simas tai grąžinimas Lietuvos 
piliečiu tėvynėn. Mes dabar la- 
bai gerai patyrėme iš Ameri-' 
lios laikraščių (širdingai ačių 
redakcijoms, kurios mums vel- 
tui siuntinėja), kadangi Ame- 
rikos lietuviai negali liuosai 
lig šiol grįžti tėvynėn. Už tai ir 
męs žinodami tą negalėjimą, 
sukandę dantis kenčiame. Vie- 
nok nenustojame vilties, kad 
mus broliai Amerikoje sykių 
su musų didžiai gerbiama ją 
Lietuvos valdžią išras budus 
ir pasirūpins kuogreičiausia 
mus pargabenti tėvynėn (grei- 
čiausia jūrių kelių, nes apie 
sausžcmio keliu kol kas nepri- 
sieina svajoti), kad ne visus, 
tai bent nors karininkus. 

Toliau: dar du dalyku reikė- v w 

tu neatbūtinai išpildyti. Pir- 
ma: Praneškite, kaip galite, 
Lietuvos Valdžiai, kad Sibire 
lietuviai reikalauja atsiųsti 
nuolatinį Lietuvos valdžios at- 

stovą Sibire, kur jau Latviai, 
Estai ir kitos mažos tautos tu- 
ri. Čia atstovavimas Lietuvos 
Valdžios neatbūtinai reikalin- 
gas. Apsigyventi galės Vladi- 
vostoke, Įdarbinę ar kur kitur. 
Vi-a užlaikymu atstovo i ras-5! t- c 

tinės, mes Sibiro lietuviai, pil- 
nai prisiimame ant savęs. 

Antra: siųskite, jei galima, 
nors retkarčiais mums telegra- 
mas iš Amerikos apie svarbes- 
niuosius Lietuvos valdžios dar 
bus, bei kitų valstybių atsme- 

šimus, kas link Lietuvos val- 
džios. Męs labai mažai ir vėlai 
būname informuoti apie Lie- 
tuvos politinį gyvenimo bėgį 

Ant galo — perduokite Lie- 
uvos Valdžiai, kad Sibiro lie- 
nviai su dideliu džiaugsmu su 
iko Letuvos Valdžios susi- 
Kffanizavinia ir išrinkimą o 

Lictuv-os prezidentu A. Sme- 
tonos. Mes-gi Sibire Lietuviai 
iš savo pusės kas valanda es- 

ame prisirengė įvairiais budri s 

palaikyti ir ginti Lietuvos pe- 
n iklaus miybę ir jos Valdžią. 
Liet. D-jos Tolimuose Rvtuor 
se, "Aušra pirmininkas 

Pasirašo, Jonas Ratilius. 
Charbino Liet. Komiteto Tau- 
tos Reikalu ffvnimui, c 0» 

Pirmininką1 
Pasirašo, K. Viiickus*>s 

Centralio Lietuvių l»iuro Sibi- 
re įgaliotinis Charbino. 

Pasirašo, /. Mažeika 
Cbarbinas. 
14 Ruupjueio 19 m. 

Adresas laiškams: 
Chinese TTarbin, Post Reston- * 

3e "Xušra", 
Adresas Telegramams: 

"L'bin Post Restonde Aušra. 
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Mokytojų kursai. 

Mokytojams kursai atsida- 
rė birželio 12 dieną. Mokslas 
eina neblogai, kai kurie moky- 
tojai dirba net su tikru pasi- 
šventimu, tik iŠ pačių kursistų 
dauguma yra apsileidėlių, ku- 
riems ne mokslas'rupi. 

Mokytojai labai baugina 
kvotimas, vienok bergždžias 
bauginimas, geriau pada- 
rytu, kad mokslui atatinkan- 
čns t^'iygas duotų, nes be kn>. 
gų nieks negal išmokti... Kur- 
sistų privažiavę gana daug, 
tik gailą, kad nėra vienybės, 
griežtai skiriasi į kelias dalis 
—netiek sulyg mokslo, kiek su- 

lig viršutinės išvaizdos. 
Liūdna, kad mūsų jauni in* 

telegentai žmogaus vertę 
sprendžia ne iš to kas galvoj 
yra, — bet kas ant galvos... 

leciaus to viso negana, 
yra dar liūdnesnis dalykas, 
Nelaimingi esame, kad į tokius 
kursus patekom kuriuose 
tikybos pamokų nėra; kituose 
abejojfmuose turime prie ko 

kreipties o tikybos dalykuose 
nėra kas mūsų abejojimų išris- 

iu... Ištiesų, negalima suprast 
kuo vadovosi taip darydami 
kursų rengėjai nejaugi jie ma- 

no, kad visi klausytojai yra 
"pirmeiviai" kuriems nereikia 

tikėjimo.J. Ir kad tikėjimas jau 
"atgyveno" savo amžių? Jei 
-taip mano, tai labai klysta, len- 
gvu budu neišraus katalikų ti- 

kėjimo iš darbo žmonių lietu- 

vių širdėių, nors ir butų smar- 

ki kova.— 

ALYTUS. 

Neseniai Alytuje buvo su- 

laikytas žydas,, vežusis Vil- 
niaus okupuoton srytin per 20 

centnerių rugių. Pasirodo, kad 
tie rugiai esą vežami kaž kokių 
pčmių i Daugus vaikų prieglau- 
domis. Ponios kreipėsi į poną, 
T. ir M. ministerį prašydamos 
pagalbos. Ponas ministeris pa- 
gelbą suteikė,ir išdavė norimą 
leidimą vežtis per Nemuną ru- 

gius. Iš Alytaus valdžios atsto- 

vų girdėti abejojimų ar ištikro 

tų rugių i. torija esant tokia, 
kaip pasala ;a anos ponios. 

Aplamai, vietinė valdžia ne- 

leidžia Daugų pusėn vežti jo- 
kio maisto produktų, nes Dau- 
gai jau yra lenkų rankose. 

LINKUVA 

jon. Apskr. 
"Vyturio'' draugijos jauni- 

mo kuopa surengė Linkuvoje 
20 VII š. m. vakarą. Vaidino 
penkių veiksmų gyvenimo vai- 
zdeli "Žmogžudžiai". Atvai- 
dinta gerai ir gyvai, bet pats 
veikalas menkas vertės: jame 
t 

_ T ^ 

pastatomos šunybės, apgavys- 
tės ir žudynės kaimiečio dva- 
siniam gyvenimui daugiau at- 

nešė, ž ilos, negu paramos. 
Po vaidinimo ir prieš jį buvo 

dainos. Laike antraktų griežė 
tos pačios draugijos stygų or- 

kestras. Vakarėlis darė gana 
gerą įspūdį. 

Svetys. 

UTENA. 

Milicija liko beveik visa toji 
pati,, „kurį tarnavo bolševi- 
kams"'. Anykščiuos girdėt mi- 
licijoj girtokliaujant, o kitur 
apylinkėse su šmuklieriais su- 

sibiučiliavus. Tarp adminis- 
tracijos eina nuolatiniai skun- 
dai ir barniai. 

Uteniškis. 

ILGUVA 

(Šakių apskr.) 
Ir mūsų padangėje ėmė sau- 

lelė šviesti.Prieš karą llguvus 
parapijoj ne buvo nė vienos 
mokyklos, bet jau pereitu žie- 
iili turėjome keturias moky- 
klas : Šilviunuose, Morkuose 
ir Margavoje. Žmonės moky- 
klomis labai džiaugėsi. Pereitu 
žiemą net nė nesutuilpdavo 
vaikučių, kurie norėjo eiti į 
mokyklas. Tik, dėja, trūksta 
gerų mokytojų, bet žmonėms 
vis geriau, negu be jokio mo- 

kytojo. Pereitą žiemą buvo 
vakariniai kursai suaugusiems 
Morkų ir MargavOs mokyklo- 
se. Geistina, kad ateinančią 
žiemą tokie kursai vėl atsida- 
rytų. T. Mylėtojas. 

TELŠIAI. 

Pas mus yra susirinkusi ka- 
reiviu kuopelė. Kasdien vaikš- 

čioja mankštymuisi; viršinin- 
kai sparčiai mokina, tik gaila, 
kad viršininkai tarp savęs kal- 
ba lenkiškai ir, pažiurėjus iŠ 

salies, tai labai nemalonus vai- 
zdas. Dažniai žmonės eidami 
«ro šalį stebis ir abejoja: ar 

tai čia kokie lenkų legicninkai, 
tik lietuviškoj formoj. Todėl 

pas žmones neperdaug geras 
upas. Kaip teko girdėti, sveti- 

moji lenku kalbą nepatiko U 
kareiviams. Vinr/iirys 

Iš Kauno '"Lietuvos". 

j j Teisybės Iš Dugno j 
žmogus be vilties-gyvas 

numiręs. 

Teologijos pamatai bega- 
lo stiprus, nes debesiuose. 

Žmogus vienumoj gali ge- 

jniju patapti. 

Jieškok, tikėk, lauk, o jei 
i neišteisės, nieko nepralaimė 
si. 

Ad. Juodasai, j 
ATSIMINUS GIMTINĘ. 

Svetingos, meilios gimtinės vietos! 
Užmiršt jus gali tik širdys kietos, 

tik širdys rambios, 
garsais neskambios,- 
tai širdys kietos. 

Kiekvieną giedrią, auksinę dieną 
jus man kušd ot po dainą vieną, 

po dainą šviesią, 
kur tiltą tiesia 

į širdį vieną. 
O minkštą naktį, sapnais žvaikždėtą, 
ir žvaikzdžių turtais plačiai apsėtą, 

1*0 rv-1 innl t mane raminot, 
! sapnuot vadinot, j skausmingą, lėtą. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi j žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. | 

2. Sidabrinis Kryželis arba Daily dė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago 
je, kiek lietuviškų draugijų i; 11. Puslapių 5S0, kaina ....... $i.co 
Ta pati audimo apdarais $I-75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,-vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t.' 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 75c. 
Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoj* (1569—1795) 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 
Ta pati audimo apdaruose $3.00 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekviena žmoni.1 tautef, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug Įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.51 
Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas 
priverčia dirbti pagal savo nor.-į ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, 
kaina $1.0.? 
Ta pati audimo apdaruose -1*5 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge 
liu paveikslu parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 j 

u. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie 
sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatniukams, 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 
Ta pati audimo apdaruose $2.50 

12. Independance for the Lithuania nation >by "T. Norus and J. 
Žilius. Issucd by Lithivanian Nationol Council in U. S. of America. 
\Vashington, D. C. Price 25c. 

13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, a r svetur ne. 

\ žinyste vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums p: kiek musų pačių nežinystė. Mieštis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau 
kis. Kaina 2S<- 

14. Kaip sutaisytas imoęaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- 

laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144. 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- 
kalbas art>a paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D: Pusi. 96, kaina 
Ta pati audinio apdaruose 

50c. 
75C. 

i\5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damiio 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. Pooieros kietais viršeliais 450. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos is rija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J 
A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia j. $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių (paveikslėlių: orlaivių 
Zepelinų, vagonų. tiltųt submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos jgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išniislijo — išrado, pa- 
dirbrt ir praktikon Įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkcvičių ir kitus, sutaisė 
šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musii žemės augalus, jų 
vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasj nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 229, kaina .. 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė, čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ;r pamokinančių, pasakaičių, mo- 

kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai paraše Julės Verne, 

lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidu 
kad tada jie l>uo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien įic pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius? 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 

torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo \ ašaką, kaipo sapną. Skaity 
tojas perskaitęs šijį knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio meti; 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina .. $i.or 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių 
kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinki- 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvi*; 
namuose. Pusi. 362, kaina $i.c 
Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. 7Tie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rightr of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe 
Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautoj pageidavimais Užsisteliuok 'brolau bent penkias š'.as knygelias ir išdalink save 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Deš'mt metų Tautiniai-Kulturinio Gurbo Lietuvoje, nuo 
I9°5—I9I5 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yin- lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, Liek lictu\iai užima ket- 
virtainių^ milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų. žydų, lenkų :r koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, 
darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų d-ilininkų ir kitų žymių 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. 'inigus siųsda- j mi adresuokite: " ' 

"L 1 e t u V A" 
3252 South Morgan St., 

t)r. G. M. Glaser 
Prakttktioj* jau 2ir msuu 

8149 S. Morgan st., karts 82 3t 
SpecIalUta* Moteriškų, Vyrišku 

ir Clironifikų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—I 9c 
piet. 6—h vak., NedSl. »—2. 

TELEFONAS YAtDS W7. 

.Teatras.. 
3313-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą 
kas vakaras. 

Subatoms ir Nedėlioms 
2 vai. po pietų. 

ŽEMAI 15c 
VIRŠUI 10c 

Čia prirokuojama ir ka- 
res mokestis. 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NC. 3222 S. HAL3TED ST. 

T t-LEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieng, ir naktį. Pristato automobilius vestuvGras, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

KAITYKITE IR PLATIN KITĘ "LIETUVĄ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

IJžganedinimas gvarantuotas 
V.yrų ir vaikinu sluatl ir ove-kottJ, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių sta'lų ir konsorvatyviškų modelių $20.00 iki ^45.00, Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau ovorkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turimo daug kiek apdėvėtų Bintų ii' overkotų nuo $8.50 ir augliau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo "10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakaru iki D. N dėliomis iki G vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. įsteigta 1902 

t S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

L 1 
KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE- 

18,000Chicagiečių ir 500 Delega- 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu 
su LIETUVOS LAISVES VARPU 

iro ura 

Pa ve A 1 
Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvas Var= 
po Išleistuvių Milžiniškos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra jau užbaigei ir 

AR 1TS 

F 
a 

R V 

Sekaučfioso 1/s etose s 

fu r} " 

'i. fi uiaii l?u£S. Ih [f 
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

wi 

ii Jp^S 
Svetinėje, Halsted ir 32nd Sis. 

i 

1 

va m 

Jie 3o!ą d. 
Maujame Peoples Teatre, 47 ir Ashand 

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rodymas prasidės 7 valanda vakare. Antras rodymas 9 valanda vakare. Svetai- 
nė atsidarys 6:30 valandą vakare. 

Šie krutamicji paveikslai vra tai milžiniškas nusisekimas. Chicagos ir visos Amerikos Lietuvių pastangos ir darbai įeina j pasaulio isto- 
riją. Atsilankyk ir atsivesk su savim sav > draugus. Pamatysi didžiau- si Amerikos lietuviu veikalą ir sykiu sušelpsi savo tėvyne. Ką pama- tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. Bus tai nemirtina atmintis. Ateinančios gentkartės gėrėsis musų darbais. Nepraleis šios progos. 

Veikalas bus pamargintas muzikališku programų 
; " Pelnas sušeipimui 
_ jį* Lietuvos.-Tavo tė 

viškes ir giminių. 
Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS. 



Vietines Žinios 5| VI^UII^O :^,gl3BM^ l| 

LAIKAS MOKITIES. 

Padžioje spalio-Oct. mė" 
.tiesio "Lietuvos'* svetainėje, 
3249 S. Morgan gatvės, at- 
sidarys vakarinė mokykla. 
Paskirtais vakarais bus mo- 

kinama įvairiu dalykų, bet 
daugiausiai lietuvių kalbos, 
rašto ir tt. Galima bus daug 
išmokti be jokių mokiniais 
išlaidų. 

Nepraleiskite gražaus ru- 

dens ir liuosų nuo darbo va- 

landų niekais. Stengkitės ką 
nors gero išmokti. Ką žinai, 
ant pečių neneši. 

Norintieji lankyti "Lietu- 
vos" vakarinę mokyklą se" 

kančio mėnesio, tuojau atei- 
kite "Lietuvos" ofisan ir už- 
siregistruokite. Seni ir jau- 
ni į vakarinę "Lietuvos" mo- 

kyklą! .įįį 
"Lietuvos" Administr. 

KRUTAMIEJI PAVEIKS- 
LAI WEST SIDĖJE. 

Panedėlyj ir Utarninke, 
nigs. 29 ir 30 d., p. M. Mel- 
dažio svetainėje 2242 W. 
23-rd PI. bus rodami labai 
įdomus krutomieji paveiks- 
lai apie Lietuvos Varpo išlei 
stuves ir kitus dalykus. Skai 
tykite apie tai apskelbime. 

Kuoskaitlingiausiai suei- 
kite ! 

TRIS DIDIKAI. 

Chicagos tris didikai va j 
kar tarėsi, kaip sumažinti' 
produktų brangumą. Jie ma 

no sumažinti valgomų pro 
dūktų kainas ir darbininkų 
algas. 

Bet šiame didikų su3irin-( 

Z)ha 
J*raiernai 

Jtye 
The Problema of 
Peace and the ftighta 
of Littie Nationa. 

Mažoj knyfcolfis formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglį) kaU 
brjc, paSvęata3 mažij tautij 
klausimui, fils numeris velk 
viaas paskirtas lietuviu rel- 
kalms. Cla rasite apart ki- 
ly &luos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH- 
UANIA. 4. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

$ 
LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHiCAGO, ILL. 

1 

kime dar galutinai neprieita 
prie išvados ir klausimas li 
ko neužbaigtas. 

Ogden Armuras sumaži- 
nimui kainų labai priešinosi. 
Dėlto dalykas ilko neužbaig- 
tas. 

TOWN O F LAKE. 
Gražus pavyždys. 

Ponai F. A. Bukauskas 
ir F. K. Olisauskas čeve- 
rykų krautuves savininkai, 
L. G. D. rinkėjams, paau- 
kavo dvidešimti poni čeve- 
rykų. 

Linksma, kad Town of 
Lake lietuviai krautuvninkai J 
atjaučia savo bvolių vargusi 
Lietuvoje. Turbut, Kad šios 
kolionijos biznierių duosnu- 
m? niekas nepralenks. Mat, 
čia daugiaus gyvena žemai- 
čių, ir nuo seno yra žinomi, 
kaipo Lietuvos gaivintojai. 
Žemaitija, juk tai Lietuvos 
širdis. 

GARRITY ATLEIS SENUS 
POLICIJANTUS. 

Šiądien policijos viršininkas 
Garrity suvirs aštuoniems šim 
tams policijantų davė įsakymą 
kad nueitų pas gydytoją dėl 
peržiūrėjimo jųjų sveikatos. Ir 

kuomet taps peržiūrėti, kad at- 

neštų paliudijimą nuo gydyto- 
jo- 

Jeigu gydytojas pripažins 
sveikais, tuomet gaus darbą, o 

jei ne, tuomet jis ims naujus 
ir jaunus vyrus miesto tvarkos 
prižiūrėjimui. 

Garrity, sako: "Dabar yra 
sugrįžusių iš kariumenės jau- 
nų ir tvirtų vyrų, kurie noriai 
užimtu, senu ir nebegalinčiu C W O L- 

dirbti, policijantų vietas''. 
Kada Chicagoje buvo iškilu- 

sios rasinės riaušės, tuomet 

Garrity buvo paėmęs apie šim- 
tą ex—kareivių, kurie tuomet 
užėmė policijantų vietą. Ex— 
kareiviai savo darbą gerai at- 
liko ir dėlto Garrity juos taip 
pamylėjo. Ir šiądien veik tre- 

čią dali visų policijantų nori 

sudaryti iš ex—kareivių. 

IŠGANYMO ARMIJOS 
AUKU RIHKIMO 

SĄVAITĖ. 
Chicagos miestas pereitu 

savaitę buvo paskyręs Išgany. 
mo armijos aukų rinkimui. Jie 
buv > pasirengę surinkti $350,- 
00(). liet savo tikslo neatsiekė. 

Šiądien prašė miesto, kad au 

kų rinkimo laika nors kiek pra- 
ilginti. Miestas ju prašymą už 
gyrė. Ir dėlto šią savaitę dar 
bus renkamos aukos, kad da- 
pildžius kvotą iki $350.000. 

Išganymo armijai stambes- 
nes aukas prisiuntė šios kom- 

panijos: 
International Harvest e r 

kompanija $20.000.00. Marsh- 
nl Field & Co., $5.000.00. Car- 
son Pirie Scott & Co., $2.500,- 
00. J. W. Farwell & Co., $1,- 
250.00. Po $1.000: Mandel 
P»ros., The Fair, Boston Store, 
Svvesnick & Flaxman, Tho- 
mas D. Jonės, Roger Sullivan 
ir Harold McCormick. Butler 
Bros., $600: A. D. Lasker 
$500. Rotschild & Co., $500. 
Hillman, $300. ir Chas A. Ste- 
vens & Bros., $200. 

ANGLIŲ KAINOS 
PAKILS. 

ChicagOs distrikto anglių 
komisijoniarius vakar pranesč. 
kad šią žiemą anglių kainos 
ant puses pakils. Kur dabar 
mokama $8.00 už toną anglių; 

nuo lapkričio pirmos dienoj 
tuokės S 16.00. 

Priežastis pabrangimo an- 

glių yra tame. Nuo pirmos elie 
nos lapkričio anglių darbinin- 
kams bus m kaina po dok rį u> 

darbo valanda. Parvežimai 
irgi bus sunkėsi.!s negu dabar 
Miesto keliai ir gatvės supras- 
tos, gal biu, lietus ar sniego ii 
anglių važiotnjai vargiai gale? 
norintiems anglių pristatyti. 

Distrikto advokatas Clyne 
įviso niesto gyventojams pata- 
ria prisipirkti apsčiai anglių, 
kad užtekus visai žiemai. 

| APVOGĖ KETURIAS 
I STANDARD OIL KOM- 

PANiJOS STOTIS. 

Vakar nakti du plėšikai 
aplalnkė keturias Standard 
aliejaus ir gasolino stotis ir 
iš kiekvienos netušti išėjo. 

Pas 4605 Chrendon Ave. 
pagavo $100.00, ant Califor- 
nia ir "VVashington gatvių 
$170.00, ant 42 gatvės, už 
žiūrėtoją įvare Į kambarį ir 
paėmė iš registerio $100.00. 
W. F. Mott, praneša, kad jį 
irgi tie patis pleiškai užpuo- 
lė ir liepė pakeltli rankas 
augštin atėmė $100.00 iš 
"safe," patįs pabėgo. 

Viso pavogto turto, apkai 
nuojama apie $1.000. 

Dabar Standard Oil kom- 
panija visas savo stotis esan 
čias Chicagos mieste apstatė 
sargais. Kad daugiaus tokie 
vagyliai neturėtų progos sve- 
timu turtu pasinaudoti. 

MOKEŠČIU KLAUSIMAS 
KEBLUS. 

Užvakar atsibuvo kasyklų 
ir metalurgijos indžinierių 
susirinkimas, Congress vieš- 
butyje. Pirmininkas Horace 
W Winchelll pranešė, kad 
kebliausia užduotis yra nu- 

statime, didžiosioms koope- 
cijoms, taksų mokesčių len- 
telę. Anglių ir mineralų įp- 
laukas įvairiuoja ir dėlto val- 

giai galima bus su žinoti tei- 
singą nuošimtį ar kompani- 
jos atmokės valdžiai. 

Tam tikslui rūpintis išrin- 
ko komitetą, kuris susideda 
iš dvidešimties penkių ypatų 
Ir paskirstė po trįs į grupę, 
kad ištirtų didžiųjų parpo- 
racijų įplaukas. Kaip tai: 
Anglių, vario, geležies, auk- 
so, sidabro, švino ir aliejaus. 

L. C. Graton apkainuoja, 
kad šioje salyje įvairios kor 
poracijos kas metai turi įp- 
laukų nemažiau, kaip $5, 
011,00,000. Suliginus su įp- 
laukomis Suvienytoms Val- 
stijoms jos moka labai maža 
nuošimti, tik $766,000.000. 

CHICAGO. 

Lietuvai Gelbėti Draugija 
•S-čio skyriaus susirinkimas 
įvyko rugsėjo 18 d. 8-tą vai. 
vakare, Dominihko Šiemai- 
čio svetainėje So. Union Av, 
ir 18-tos gatvės, Chicago,Ill. 
šiame susirinkime buvo kai 
bėta, kas link bendro veiki- 
mo Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 3-čio skyriaus. Tapo iš- 
rinkta keletas komisijų: rin- 
kimo drapanų, prirašinėji- 
mo narių, tvarkimo drapanų 
ir komisija į Chicagos Ap- 
skritį Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos. Potam nutarė laikyti 
susirinkimus kas antro sere- 

aa (du kartu į mėnesį). Ma- 
tyti, kad vietiniai lietuviai 
žingedauja Letuvos Gelbėji- 
moDraugijos reikalais ir visi 
darbuojasi uoliai kaip viena 
šeimyna. Labai malonu buti 
tokeme susirinkime, kad 
žmonės darbuojasi dėl nu- 

vrgintos tėvynės Lietuves. 
Ten busės. 

RIRUTIEČIŲ DOMAI. 

Šiai sąvaitei "Birutės" 
choro repeticijos nuskirta 
taip: 

Panedėlyj sopranams, 
Utarninke aitams, 
Seredoj vyrų balsams 
Ketverge visiems, 
Pėtnyčioj moterų balsams. 
Visos repeticijos įvyks 

Mark-White sąuare, 8 vai. 
vakare punktualiai. 

Ateinantį sekmadienį nuo 

2-ros vai. po piet bus pamo 
ka visiems solistams p. Šim- 
kaus bute. 

"Birutės" choro nariai ne- 

dalyvaujanti šios sąvaitės ir 
ateinančiose repeticijose ne- 

galės* dalyvauti "Birutės" 
paruošimuose. 

Šis užreiškimas paliečia 
vis'is birutiečius, be skirtu- 
mo, 

"Birutės" Valdyba. 

ATSIIMSITE LAIŠKUS. 

Alina Balcliunas, iš Lietu- 
vos, du laišku. Cliarliui Buk- 
čiui iš LictuvO". Z. Lukovsky 
iš Chicagos. 

Gyvenantieji ne Chieagoje 
ir reikalaudami laiškų per paš- 
tą, malonėkite prisiųsti 4 cen- 

tus stampomis apmokėjimui 
[pašto lėšų. 

"Lietuva", 
3253 S. Morgan St. 

Chicago, J11. 

NORTH SI L) E. 

L. G. Dr-jos 47 skyriaus su 

sirinkimas įvyks Panedėlyje, 
rūgs. 29 d., 8 vai. vakare, Lino 
sybės sveainėje, 1822 \Yaban- 
sia Ave. 

s 

Visi nariai ir norintieji prii 
si rašyti, malonėkite atsilanky- 
ti. Valdyba. 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 

lionijoj Vilnius. Vilas, Coumy Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę t.a' ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 

avento. Męs ėsame savininkai 50,000 
nkrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimierą. Gad- 
liauską tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionljoj ir padeda 
kiekvie įam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmų 40, 80 

120, 160, akerj Galite pradėti dirbti 

farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 

farmų išmokėtų. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirko farmas, ir prii-, 
mame Liberty bondsus už pilnų vertę 
ir lotus kaipo dalį {mokėjimo ani, fa r- 

mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle Rlvcr, Wiscons!n. 

ANT PARDAVIMO. 

BARGENAS. 
Parduouu greitai 17 kambarių, ke- 

turių fletų medinį namų. Randos neša 
į mėnesj $40.00. Puikus investmentas. 

Klauskite 635 West 46th Place., 

Pardavimui Namai. Parsiduoda na- 
mas ant Y pagyvenimų. Randos neša 
5585.00 j mėnesj. Kaina $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: Jintin Mackiewich, 
2222 West 23rd Place 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių bu šeimynomis j Kentucky vals- 
tijų. Didelis užmokestis; už eavimų 
darbo nereikia mokėt. Sreikų nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal S t. 

Reikalaujame siuvėjų ant mo- 

teriško darbo. Gera mokestis. 
Charles Algaitis, 3130 W. Ha- 
rrison St. 

VALENTINE DStČSSMAKINC 
COTLFOE 

Mokina siuvimo. tirpimo, dtfliguJng 
dlanomli ir vakarais dėl bizuio ij 

Į namų. Paliudijimai IždiiodaTi ir vie 
arba rąžykite, o męs pasistongsim' 
nuteikti Jnma paturimi. 
tos parūpinamos dvkal. Atsilankykite 

2407 W Madlson lt 
SARA FATEK, Principal 

DOMAI ŠV. PETRO DH- 
į STĖS NARIAMS. 

KENOSHA, WIS. 
Nariui gyvenantieji kitame miest 

ar Kenoshoj ir kurie dar neužsimokt 
joto posmertinę K. Amlruškos, kuri 
pasimirė Birželio 4 dieną., Detroil 
Mieli. Neatbūtinai turite užsimokot 
ęi.uu iki sekančio susirinkimo, kuri 
atsibus Spalio 12 d. kitaip prarasit' 
tiesas. 

Taip pat draugyst« nutarė, kuri' 
pasiliuosojate ant meti. arba kitam 
mieste būnant turi užsimokėti $5.0 iš kalno į draugystės ikd;i už ateinau 

j Cius metus. 
S. šipelis, prot rašt. 

Pinigus galite siusti naujam prot 
rašt: P. Fabijonaitis, 

465 Sheridan Rd.. 

Kcnosha, Wis. 
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Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be be 

Originalas 
Kun. L. G. Vaughan. 
VERTĖ KUN. J. F. 

JONAITIS. 
Ex-Leitenantas Kapelionas. 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

Jt'radSk NtuJrj isictuj su tobulu akiu iv 
gijimu, taip. kad uir-.uo aspraleistumn per t 
1119 metus, kas Mu j'-u outi naudingu. 
pritfi einai't kur Idtur. Egzarainacija DVKAL 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini akių *j 
galvo.i skaudijitr.ua, irumparegystS ciba t«l> 
itgj -Je prašalinama, pasitarkite su manim. 

JOHN SMEIANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 £j ASHLAND AVE.. C»'|CAQ' 
£ilo« lubot, viru Vlatt'o aptiekos. Ttiuyklie 

i :>&eo oaraSa 
Kampas 5*trs Gatrtt. 

\ra1ando9: nuo 9to« vai. vyt* ik'. S *»1. rok. 
Nedalioj: sau vai. lyto iki \A vai. dieiMa. 

Telephone Drover 6052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Nedėliomis ragai sutarti. 
3261 S. HALSTED S7.t CHICAGO 

DR. C. K. KLIAUGA 
..Dentistas... 

Naujienų Name 
1739 S. Halsted S t. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų. Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilui prašalinami. Kreivos akjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St., Chicago, III. 

J Phones: Yards 155—551 
j Rcsidcncc l'lione Drover 7781 

| F.A JOZAPAITIS, R Ph.į 
j DRUG STORE—APTIEKA 
\ Pildome Visokius Receptus 

j 3Gni SO. HALSTED ST. CHICAGO» 

j Telephone Varai J 532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

Gydo visokias 1 \s moterį), vaikų ir vyrų. J Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Halsted St., Chicago, lll.| 

t DR. I. E. MAKARAS. | 1 ^iETDVĮS^GYDYTOįAS IR CniRU»^AS % 
S ^Ofisas- Z 
4- Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 4- 
*♦* Tlefonas: Boulevard 3480. V 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street, y 
Telefo:as: Yards 723. 

A, SVl a a a! s k i s 
LIETUVIS GKA80RI11S 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausial, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto. h a d 
męs patjs dirhamo grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynorcB 
lr kitiems reikalams dien^ ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave, Tu. Drovor 4139 

Dr, Virgin.ia Narbuit 
Physician 8c Surfson 

30c i West aand Street 
2111 Marahall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 pu pt&t 
7 iki U vakare 

Tei, LavvntiJe 690 
ffyvenirrasJ 

Voii Rfickv/oi; 1681 

Dr. M. Herznian 
IŠ RUSIJOS 

Gersi lietuviams žinomai per 16 ate 
tų kaipo patyrei gydytojai. chirurgą ir skušcrli. 

Gydo aštriai ir chroniškai ligai, n 
nj. moterų ir vaikų, pagal naujausia 
metoda«. X-Ray ir kttcldui ekktro 
frietaiitif. 

Ofisą* Ir Laboratorija: 102S W. 18t!i 
Street, netoli Fiik Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarris. Te'.cphone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted St. 
VALANDOS; «t—o —*p. flirtai. 

Tel. Ya"ds 3654. 

Mrs.A. Michniewic? 
Baigusi Akušerijc 

kolegiją; ilgai piak*- 
kavusl Pennsilvani 
jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
sė ligose moterims h 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antnj lubų) 
Chicagi, III. 

AKUŠERK* 

■■■■■ 

Nuo 6 iki !) ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

STASYS SMBšSSSSš 
3"F* MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS "* 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 
PIrm atsilankymo malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

UBB^RTY IBOJNDiS 
O A S T-l 

J.G- SACKHEIM &. CO. 
1335 Milwauke A ve. 

porlrame LIterty Bonds u 

pilnę "uasb"' vert# Atjaeėklte 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—i 
Utarninkala Keivergaii lr 
Subatomis 9—9. tarpe Wood lr Paulina ge.tvlų: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentij, Rdmų Ir 8togams Poplerlp 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul 6tubg Iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oyfiau visokias ll0as naujausiais budais ir su pagciba 
naujausių ir tobuliausių elektriklnių įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėidieniais 10 iki 12. 

1645 West 47-ta netoli nuo Marslifield Ave. 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI. 
Jau iščjo iš ppoudos., kurioj telpa 4OO geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9x0 colius 
didumo. Kaina $1.25 6u prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adres.°s: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chica^o. 111. 

The Big "G" m 
Subatoj, 

Grand 
OPENING 

Suit House 
io 27 

i NAUJAUSIOS KRAUTUVĖS 
BRIDGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprėdalais 
merginoms ir moterims. 

Pas mus viskas pigiau, nes męs 
patis siuvame. 

3631 SO HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

Telephone Boulvard 509. 

jSTLSETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visua kaimelius, bažnytkiemlus, miestus lr miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPI8 yra su daugeliu paaiškinimų Ir eucideda Iš 8 daliŲ. 
\) Lietuva Ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorini Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalyste po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
?>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 
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